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OBJETIVO

O estudo teve como objetivo conhecer a incidência de parasitoses

intestinais em silvicultores do eucalipto na região de Alagoinhas –

BA, e relacionar os níveis de parasitismo às manifestações

clínicas, condições de trabalho e a exposição a fatores

socioambientais os quais estão submetidos na sua rotina laboral.

As parasitoses intestinais representam um grande problema de

saúde pública em todos os países em desenvolvimento. Segundo

a OMS, fatores ambientais e socioeconômicos associados às inter-

relações entre hospedeiro e o parasito, contribuem para a

disseminação dessas doenças, chegando a atingir índices acima

de 70% em indivíduos residentes em países em desenvolvimento.

As parasitoses intestinais causam perdas econômicas, redução da

produtividade, prejuízo da função de órgãos vitais, contribuindo

para o aumento da desnutrição e outras formas de patologias

clínicas, sendo responsáveis pela diminuição da qualidade de vida

da população (SILVA, 2011). Podem ser adquiridas pela ingestão

de ovos, larvas e adultos de helmintos e cistos de protozoários

encontrados no solo, podendo ser levados aos alimentos pela

poeira ou serem arrastados por correntes de água, (TIAGO et

al., 2012).

INTRODUÇÃO

Embora, a maior parte dos participantes da pesquisa relatem fazer uso da

água filtrada, conclui-se que as condições de utilização propicia a

contaminação por ovos, cistos e larvas encontradas no solo, sendo essa via a

principal de infecção. Os hábitos de higiene pessoal e as condições

sanitárias/laborais esclarece o fato, de mesmo esses trabalhadores tendo

acesso a água tratada permanecem sendo infectados por esses

enteroparasitas.

CONCLUSÃO

A análise das amostras parasitológicas mostrou 67 (83,75%) resultados

positivos e 13 (16,25%) resultados negativos. Deste resultado, 54 (80,60%)

foram positivos apenas para protozoários, 3 (4,48%) apenas para helmintos e

10 (14,93%) foram positivos para a presença tanto de protozoários quanto de

helmintos.

Os protozoários comensais (não patogênicos), Entamoeba coli, Endolimax
nana e Entamoeba butschlii, foram identificados em 48 (60%) das amostras
positivas. Os resultados considerados positivos para organismos
patogênicos foram 19 (23,75%). Esses dados constituem o somatório de
todos as amostras positivas analisadas, conforme a Fig. 01.

Amostras positivas e ocorrência de espécies parasitas patogênicas e não patogênicas em

silvicultores do eucalipto. N= 80
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A INCIDÊNCIA DE PARASITOSES INTESTINAIS EM SILVICULTORES DO EUCALIPTO DE UMA EMPRESA DE REFLORESTAMENTO DA REGIÃO DE ALAGOINHAS - BA

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada através de um estudo de

campo, exploratório descritivo, transversal e quanti/qualitativo. Os

membros da população, no período de coleta foram

80, trabalhadores de uma empresa de empreendimentos florestais

prestadora de serviços especializados

em silvicultura e manejo florestal em Alagoinhas- BA, na faixa

etária entre 20 a 69 anos, sob aprovação do CEP do Hospital Geral

Roberto Santos em 13/09/2017, CAAE nº 76423617.1.00005028.

Após os esclarecimentos quanto ao estudo e a aceitação em

participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido, dando início a coleta de dados, conforme regulamenta

a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Estes

trabalhadores tiveram suas fezes analisadas através da técnica de

dupla filtragem por centrífugo-sedimentação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste estudo, foi aplicado um questionário para 80

silvicultores, analisando suas características gerais através de

relações diretas e indiretas. A análise relacionada ao gênero, faixa

etária, grau de escolaridade, renda familiar e estado civil, demonstra

uma predominância de indivíduos do gênero masculino

(100%), com um índice maior de trabalhadores nas faixas etárias de

20 a 45 anos, (91,25%), grau de escolaridade para o Ensino

Fundamental I (45%), renda familiar de 01 salário mínimo (98,75%)

e estado civil solteiro (47,50%). Esses dados demonstram que o

estado econômico é um fator importante e decisivo para o alto

índice de infecção que foi de (83,75%) da população estudada.
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